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I.I.I.I. AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A SZÖVETSÉG 201AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A SZÖVETSÉG 201AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A SZÖVETSÉG 201AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A SZÖVETSÉG 2017777. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL    

Szövetségünk 2017. évi működése során mind szakmai, mind gazdasági szempontból az Alapszabály 

pontjait betartva folytatta működését. Ellátta mindazon általános, irányítási, ellenőrzési, szervezési 

és szakmai feladatokat, melyeket szervezetünk céljaival összhangban Alapszabályunk megfogalmaz. 

 

A./ ProgramjainkA./ ProgramjainkA./ ProgramjainkA./ Programjaink    

A kiemelt eseménynaptárban tervezett és megvalósult, valamint amellett megrendezett 

programjainkra az alábbiak szerint került sor. 

 

2020202017. január 07.17. január 07.17. január 07.17. január 07. - Hagyományos Évnyitó túránkÉvnyitó túránkÉvnyitó túránkÉvnyitó túránk a Turista Pantheonban 120120120120    fő részvételévelfő részvételévelfő részvételévelfő részvételével került 

megrendezésre, melyen a Szövetség több tagegyesülete és szakosztálya (BFTE, DTSK, KTE, MHTE, 

MVSC, TSC, VTBE) csillagtúra során közelítette meg a program központi helyszínét, a Miskolci 

Helyiipari Természetbarát Egyesület által karbantartott Turista Emlékparkot. A túrán résztvevők 

vendéglátásában ez alkalommal is az MHTE turistái voltak segítségünkre.    

    

2017. január 7. 2017. január 7. 2017. január 7. 2017. január 7. ----    Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseMiskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseMiskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseMiskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése általános    és 

középiskolás diákok részére. 

TúTúTúTúravezetők: ravezetők: ravezetők: ravezetők: Makár Richárd, Krajecz Enikő (BFTE)  

Résztvevők száma: Résztvevők száma: Résztvevők száma: Résztvevők száma: 45454545    fő. fő. fő. fő.     

    

2017. február 25. 2017. február 25. 2017. február 25. 2017. február 25. ---- Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése általános    

és középiskolás diákok részére Lillafüred - Fehérkő-lápa - Gulicska - Vadas Jenő-völgy - Felső-Majláth 

útvonalon. 

Túravezetők:Túravezetők:Túravezetők:Túravezetők: Csarnai Béla, Csarnai Béláné, Ruszkai Gábor, Ruszkai Gáborné, Lőcsei Zsuzsanna, 

Váradi Zsófia, Zattler Szabolcs (MVSC), Bernáth Marietta, Fekete Tibor (VTBE). 

Résztvevők száma: Résztvevők száma: Résztvevők száma: Résztvevők száma: 177177177177    fő. fő. fő. fő.     

    

2012012012017777. . . . március 15március 15március 15március 15....    ----    XX.XX.XX.XX.    Népek Tavasza TeljesítménytúraNépek Tavasza TeljesítménytúraNépek Tavasza TeljesítménytúraNépek Tavasza Teljesítménytúra 

Az egyéni résztvevők a 2016. évi teljesítménytúra útvonalával azonos távokon haladtak. A 

rendezvény iránti utóbbi években megnövekedett diák korosztály érdeklődésre tekintettel az iskolai 

csoportok részére új útvonalakon jelöltük ki 2017-ben a távokat. A teljesítménytúrát sikeresen 

valósítottuk meg. 

Résztvevők száma: 1.763 fő. Résztvevők száma: 1.763 fő. Résztvevők száma: 1.763 fő. Résztvevők száma: 1.763 fő.     

 

2017. 2017. 2017. 2017. április 1április 1április 1április 1. . . . ----    Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseMiskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseMiskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseMiskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése általános    és 

középiskolás diákok részére Majálispark - Forrás-völgy - Lencsés-nyereg - Szeleta-tető - Majálispark 

útvonalon. 

Túravezetők: Túravezetők: Túravezetők: Túravezetők: Balabás László (VTBE), Csarnai Béláné, Fejér Ildikó, Ruszkai Gábor, Ruszkai Gáborné, 

Sum Anna (MVSC), Krajecz Enikő (BFTE). 

Résztvevők száma: Résztvevők száma: Résztvevők száma: Résztvevők száma: 223223223223    fő. fő. fő. fő.     
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2017. április 222017. április 222017. április 222017. április 22----23. 23. 23. 23. ---- XIIXIIXIIXII. Nemzetközi Nagy. Nemzetközi Nagy. Nemzetközi Nagy. Nemzetközi Nagy----Milic Természetjáró Baráti TalálkozóMilic Természetjáró Baráti TalálkozóMilic Természetjáró Baráti TalálkozóMilic Természetjáró Baráti Találkozó    és Túrák határok és Túrák határok és Túrák határok és Túrák határok 

nélkül KULTnélkül KULTnélkül KULTnélkül KULT----túra program a Zemplénben és a Polonyinák Nemzeti Parkbantúra program a Zemplénben és a Polonyinák Nemzeti Parkbantúra program a Zemplénben és a Polonyinák Nemzeti Parkbantúra program a Zemplénben és a Polonyinák Nemzeti Parkban. . . .  

Az utóbbi évek gyakorlatához hasonlóan az egy napos Nagy-Milic találkozó programját a Túrák 

határok nélkül KULT-túra programmal kétnapossá terjesztettük ki. Ez alkalommal Kassa, valamint 

Szlovákia lengyel-ukrán határához közel eső ruszin vidék (Kistopolya, Oroszpatak, Görbeszeg, Utcás 

települések) felkeresésével. 

Az egynapos programon résztvevők száma: 35 fő, a kétnapos programra 42 fő jelentkezett. A szlovák Az egynapos programon résztvevők száma: 35 fő, a kétnapos programra 42 fő jelentkezett. A szlovák Az egynapos programon résztvevők száma: 35 fő, a kétnapos programra 42 fő jelentkezett. A szlovák Az egynapos programon résztvevők száma: 35 fő, a kétnapos programra 42 fő jelentkezett. A szlovák 

turisták száma kb. 80 fő volt. turisták száma kb. 80 fő volt. turisták száma kb. 80 fő volt. turisták száma kb. 80 fő volt.     

Az áprilisi hótörés okozta károk a Zemplénben is jelentkeztek, így a Nagy-Milicre, ill. Károlyi 

kilátóhoz csak szerényebb csapat jutott fel. Az idősebb túrázók Füzér, Füzérradvány látnivalóit 

tekintették meg.  

A program megvalósításában közreműködtek:A program megvalósításában közreműködtek:A program megvalósításában közreműködtek:A program megvalósításában közreműködtek: Makár Richárd (programszervezés, túravezetés, 

emléklap és kitűzőtervezés), Bernáth Marietta (adminisztráció, pénzügy, kitűzőkészítés), 1 napos 

program során túravezetés: Kiskun Magda (MHTE) és Csendes Gyula, valamint a DTSK jelentkezések 

előkészületi adminisztrációjában Kerekesné Szücs Katalin. 

 

2017. június 4. 2017. június 4. 2017. június 4. 2017. június 4. ----    A Heves Megyei Természetbarát Szövetség és a Gördögök S.E. Szolnok útjelző vezető A Heves Megyei Természetbarát Szövetség és a Gördögök S.E. Szolnok útjelző vezető A Heves Megyei Természetbarát Szövetség és a Gördögök S.E. Szolnok útjelző vezető A Heves Megyei Természetbarát Szövetség és a Gördögök S.E. Szolnok útjelző vezető 

képzést szervezők felkérésére útjelző vezető vizsga lebonyolítása. képzést szervezők felkérésére útjelző vezető vizsga lebonyolítása. képzést szervezők felkérésére útjelző vezető vizsga lebonyolítása. képzést szervezők felkérésére útjelző vezető vizsga lebonyolítása.     

Vizsgáztatott létszám: 19 fő.Vizsgáztatott létszám: 19 fő.Vizsgáztatott létszám: 19 fő.Vizsgáztatott létszám: 19 fő. 

Megyei szövetségünk részéről a vizsgáztatásban közreMegyei szövetségünk részéről a vizsgáztatásban közreMegyei szövetségünk részéről a vizsgáztatásban közreMegyei szövetségünk részéről a vizsgáztatásban közreműködött:működött:működött:működött: Garadnay Sándor (vizsgaelnök), 

Szamosi Csaba (vizsgaszervező), Bernáth Marietta és Fekete Tibor (vizsgabizottsági tagok). A 

megbízatást valamennyien térítésmentesen vállalták. 

 
2017.06.092017.06.092017.06.092017.06.09----11.11.11.11. - Jelzésfestő tábor a Bükkben program az április végi Jelzésfestő tábor a Bükkben program az április végi Jelzésfestő tábor a Bükkben program az április végi Jelzésfestő tábor a Bükkben program az április végi hótörés okozta károk miatt hótörés okozta károk miatt hótörés okozta károk miatt hótörés okozta károk miatt 

elmaradt.elmaradt.elmaradt.elmaradt. Helyette május 30-án körlevélben fordultunk a szövetségi tagszervezetekhez a károk 

felszámolásában való segítségnyújtásért. Az önkéntesek az MVSC és a BFTE egyesületekből 

érkeztek, akik Bükkszentkereszt térségében a Mészárszék - Kőlyuk-galya közötti Z sáv és Z 

háromszög jelzésű turista utakat, ill. Bükkszentkereszt-kelet S+ egy rövid szakaszát szabadították fel.  

További utak is természetesen takarításra vártak, ill. várnak még mindig, azonban az alacsony 

természetjárói aktivitásra tekintettel kényszerülünk türelemmel lenni, míg az Északerdő Zrt. sort 

kerít valamennyi turistaút járhatóvá tételére, mivel nem várhatjuk el, hogy állandóan ugyanazon 

tízegynéhány ember tegyen, sok esetben megannyi más társadalmi munkája mellett a közért. 

Az önkéntes munkára jelentkeztek az MVSC Természetjáró Szakosztályából:Az önkéntes munkára jelentkeztek az MVSC Természetjáró Szakosztályából:Az önkéntes munkára jelentkeztek az MVSC Természetjáró Szakosztályából:Az önkéntes munkára jelentkeztek az MVSC Természetjáró Szakosztályából: Bodon Lászlóné, Bucsi 

Szabó László, Csarnai Béla, Csarnai Béláné, Poráczkiné Gyarmati Ágnes, Solczi Ágnes, Takács 

Gabriella, Varacskai Zoltán, Váradi Zsófia.  

AAAA    BFTE egyesüBFTE egyesüBFTE egyesüBFTE egyesületből:letből:letből:letből: Bereczki Dániel, Bereczki Dánielné, Bernáth Marietta, Góré Szabina, Juhász 

Zsófia, Kovács Péter, Mátó Gergő, Molnár Loránd, Takács László. 

Bükkszentkereszt-Hollóstető, ill. Bükkszentkereszt- Fehérkő-lápa közötti útvonal egy-egy részén 

Orliczki Attila vezetésével bükkszentkereszti helyi lakosok is közreműködtek. 

Ezúton is köszönetet mondunk önkéntes munkájukért. 
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2017.09.16. 2017.09.16. 2017.09.16. 2017.09.16. ––––    TESZEDD 2017 KeletTESZEDD 2017 KeletTESZEDD 2017 KeletTESZEDD 2017 Kelet----bükki turistautakonbükki turistautakonbükki turistautakonbükki turistautakon    

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan ez alkalommal is miskolci általános és középiskolások 

kapcsolódtak a megyei szövetségi túravezetők irányításával megvalósított programhoz, akik 

Majálispark 4-5 km-es környezetében takarították a jelzett turista utakat.  

További néhány fő a Hegyre Fel Természetjáró Egyesületből Boronkai Tamás vezetésével takarította 

a Majálispark környéki kisvonat nyomvonalat. A tisztított útvonalakon megtelt szemeteszsákok 

száma 30 db volt. 

A diáktúrák vA diáktúrák vA diáktúrák vA diáktúrák vezetőezetőezetőezetői voltaki voltaki voltaki voltak az MVSC Természetjáró Szakosztályból: Csarnai Béla, Csarnai Béláné, Sum 

Anna, Szabóné Lőcsei Zsuzsanna, a BFTE egyesületből: Bernáth Marietta, Fekete Tibor, Hauer Tamás 

Péter, Makár Richárd. 

Résztvevők száma: 295 főRésztvevők száma: 295 főRésztvevők száma: 295 főRésztvevők száma: 295 fő    

    

2017.09.30 2017.09.30 2017.09.30 2017.09.30 ----10.01. 10.01. 10.01. 10.01. ----    LVII. KeletLVII. KeletLVII. KeletLVII. Kelet----magyarországi Természetbarát Vezetők Találkozójamagyarországi Természetbarát Vezetők Találkozójamagyarországi Természetbarát Vezetők Találkozójamagyarországi Természetbarát Vezetők Találkozója,,,,    AggtelekAggtelekAggtelekAggtelek    

A 2008. évi legutóbbi házigazdaság után ismét a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség lett a nagy 

múltú találkozó rendező szervezete. A háromnapos programon két megye kivételével minden 

Dunán inneni megyei szervezet, valamint a Magyar Természetjáró Szövetség is képviseltette magát. 

A találkozó legfontosabb témái voltak: Kelet-Magyarország jelzett turistaútjai, megyei 

jelzésfestések, 2018. évi tervek, a kelet-magyar természetbarát szövetségek követendő 

jógyakorlatai, a kelet-magyar megyék útjelző vezető képzési és vizsgaszervezési 2018. évi terveinek 

egyeztetése, 2018. évi országos kiemelt programok, és a Magyar Természetjáró Szövetség felé 

előterjesztendő kelet-magyarországi megyei szövetségi javaslatok, kérések összegzése. 

A szervezésben közreműködők: Makár Richárd, Garadnay Sándor, Tóth Éva, Bernáth Marietta. 

Résztvevők száma: 30 fő.Résztvevők száma: 30 fő.Résztvevők száma: 30 fő.Résztvevők száma: 30 fő.    

 

2017.09.30. 2017.09.30. 2017.09.30. 2017.09.30. ----    A A A A GömörGömörGömörGömör----Tornai karszt és a Rozsnyói medence KULTTornai karszt és a Rozsnyói medence KULTTornai karszt és a Rozsnyói medence KULTTornai karszt és a Rozsnyói medence KULT----túra programja, mely egyúttal a túra programja, mely egyúttal a túra programja, mely egyúttal a túra programja, mely egyúttal a 

Kelet-magyarországi Természetbarát Vezetők Találkozóján részt vettek számára szervezett 

turisztikai program is volt.  

RésztvevőkRésztvevőkRésztvevőkRésztvevők    száma: 49 fő.száma: 49 fő.száma: 49 fő.száma: 49 fő.    

    

2017. október 7. 2017. október 7. 2017. október 7. 2017. október 7. ----    Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseMiskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseMiskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseMiskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése általános    

és középiskolás diákok részére Hóvirág utca - Ostoros-hegy - Kakukk-pallag - Égés-tető - Nagy-Ortás-

tető - Ortás-rét - Köpüs-völgy - Királyasztal - Majálispark útvonalon. 

Túravezetők: Túravezetők: Túravezetők: Túravezetők: Balabás László (VTBE), Bernáth Marietta (VTBE), Fekete Tibor (VTBE), Solczi Ágnes 

(MVSC), Sum Anna (MVSC), Szabóné Lőcsei Zsuzsanna (MVSC). 

Résztvevők száma: Résztvevők száma: Résztvevők száma: Résztvevők száma: 195 fő.195 fő.195 fő.195 fő.        

    

2017. október 14. Rákóczi jelvényszerző túra 2017. október 14. Rákóczi jelvényszerző túra 2017. október 14. Rákóczi jelvényszerző túra 2017. október 14. Rákóczi jelvényszerző túra és KULTés KULTés KULTés KULT----túra program.túra program.túra program.túra program.    

Útvonal: Útvonal: Útvonal: Útvonal: Regéc - Fehérkúti vadászház - Amadé-vár - Gönci páloskolostorrom - Telkibánya 

Túravezető: Túravezető: Túravezető: Túravezető: Makár Richárd 

Résztvevők száma: 20 fő.Résztvevők száma: 20 fő.Résztvevők száma: 20 fő.Résztvevők száma: 20 fő.    
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2017. november 182017. november 182017. november 182017. november 18----án Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseán Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseán Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseán Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése 

általános    és középiskolás diákok részére a Bükkszentlászló - Nagy-sánc - Hegyes-tető - Hegyes-rét - 

Fehérkőlápai turistaház - Lillafüred; ill.  Hóvirág utca - Vadas Jenő-völgy - Vaskapu - Égés-árok - 

Felső-Majláth útvonalon. 

Túravezetők: Bernáth Marietta (VTBE), Fekete Tibor (VTBE), Sum Anna (MVSC), Ruszkai Gábor 

(MVSC), Ruszkai Gáborné (MVSC), Solczi Ágnes (MVSC).   

Résztvevők számaRésztvevők számaRésztvevők számaRésztvevők száma: : : : 189 fő.189 fő.189 fő.189 fő.    

    

2017. december 22017. december 22017. december 22017. december 2----án án án án Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró MikulássalGyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró MikulássalGyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró MikulássalGyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró Mikulással    Miskolctapolcán. A 

programot támogatta Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Sport Mecénás Alapjából, 

valamint a Miskolc Városi Diáksport Szövetség. 

Résztvevők száma: 702 fő.Résztvevők száma: 702 fő.Résztvevők száma: 702 fő.Résztvevők száma: 702 fő.    

Túravezetők, pontellenőrök, további rendezvény segítők:  

A    Bükki Fiatalok Természetjáró EgyesületébőlBükki Fiatalok Természetjáró EgyesületébőlBükki Fiatalok Természetjáró EgyesületébőlBükki Fiatalok Természetjáró Egyesületéből: Makár Richárd, Szőke Éva, Vajóczki Zsolt. 

A    Diósgyőri Természetbarát Sport Klubból: Diósgyőri Természetbarát Sport Klubból: Diósgyőri Természetbarát Sport Klubból: Diósgyőri Természetbarát Sport Klubból: Csabai Barnabásné.   

A    Kazincbarcikai Természetbarát Egyesületből:Kazincbarcikai Természetbarát Egyesületből:Kazincbarcikai Természetbarát Egyesületből:Kazincbarcikai Természetbarát Egyesületből: Vannay Ilona Kolláth Magdolna. 

A Miskolci Helyiipari Természetbarát EgyesületbőlMiskolci Helyiipari Természetbarát EgyesületbőlMiskolci Helyiipari Természetbarát EgyesületbőlMiskolci Helyiipari Természetbarát Egyesületből: Bereczki Dániel, Bereczki Dánielné, Fekete 

Istvánné, Kalászi István, Kisszely-Papp Ferencné, Sum Anna, Varga Lászlóné, Váradi Zsófia. 

A Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztályából:Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztályából:Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztályából:Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztályából: Bartók Julianna, Csarnai Béláné, Fejér 

Ildikó, Németh Gyuláné, Ruszkai Gábor, Ruszkai Gáborné, Solczi Ágnes, Szabóné Lőcsei Zsuzsa, 

Takács Gabriella, Zattler Szabolcs. 

A Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztályából: Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztályából: Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztályából: Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztályából: Balatonné Horváth Krisztina,    Bánrévi 

Tamás, Bánrévi Viktória, Borosné Fodor Irma, Csuhai Dezsőné, Fajta Csabáné, Farkas János, Iván 

Eleonóra, Kaszás József, Kaszásné F. Viola, Kun Albertné, Kun Zsuzsa Krisztina, Lahmann János, 

Molnárné Nemes Éva, Onda Lászlóné, Salap Julianna, Szendrei Lajosné, Szemenyei Zsuzsanna, Tóth 

Éva, Verdó István.  

A Vasutas Természetjárók Bükki EgyesületébőVasutas Természetjárók Bükki EgyesületébőVasutas Természetjárók Bükki EgyesületébőVasutas Természetjárók Bükki Egyesületéből:l:l:l: Balabás László, Bernáth Marietta, Fekete Tibor. 

 

    

B./ Tagszervezeteink tevékenységének, programjaiB./ Tagszervezeteink tevékenységének, programjaiB./ Tagszervezeteink tevékenységének, programjaiB./ Tagszervezeteink tevékenységének, programjainak nak nak nak segítése, kedvezményeksegítése, kedvezményeksegítése, kedvezményeksegítése, kedvezmények    

A természetjárás népszerűsítése és az ismeretterjesztés érdekében, továbbá a környezet- és 

természetvédelem jegyében szervezett Szövetségi programjaink megvalósítása mellett figyelmet 

fordítottunk tagszervezeteink tevékenységének segítésére is. 

1./ Együttműködő tagjaink valamennyi túráját, egyéb programjait éves túranaptárban foglaltuk 

össze, melyet az érdeklődők naprakészen érhettek el Szövetségünk honlapján. 

2./ Folyamatosan közreműködtünk tagegyesületeink, szakosztályaink jelentős eseményeinek 

honlapunkon, Facebook oldalunkon, levelező listáinkon való propagálásában.  

3./ Tagszervezeteink túraprogramjainak sikeres megvalósításához jelentős technikai munkát is 

végeztünk. 217,8 km turistaút jelzése újult meg megyénkben a Magyar Természetjáró Szövetség 

pályázati forrásának köszönhetően.  

A felújított turista utakat tagszervezeteink tagjai is nagy számban használják egyesületi / szakosztályi 

túráikon, teljesítménytúráikon. 
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 A felújításra került utak pályázati munkájához segítséget nyújtottunk a jelzésfestésben szerepet 

vállaló tagszervezeteinknek és minősített útjelző vezetőinknek: 

 pályázati anyagok elkészítéséhez térítésmentes közreműködés (jelzésfotók, útvonal track-ek, 

egyéb útvonal adatok, stb.); 

 szövetségi belső jelzésellenőrzések. 

Technikai munkák további részletes bemutatása jelen beszámoló C./ pontjában. 

4./ Számos jogi, gazdasági és sportszakmai kérdés megválaszolásában is rendelkezésre álltunk 

tagszervezeteink részére.  

5./ Érdekvédelmi feladatokat láttunk el a Magyar Természetjáró Szövetség által negyedévente 

megrendezésre kerülő megyei vezetők értekezletén, a Kelet-magyar Természetbarát Vezetők 

Találkozóján. 

6./ Igény esetén segítettük tagszervezeteink teljesítménytúrái, tájékozódási versenyei kitűzőinek 

önköltségi áron való gyártását.  

A Szövetségünk munkáját rendszeresen és nagyobb létszámmal segítő tagszervezeteink részére 

térítésmentesen biztosítottunk kitűző alapanyagot.  

7./ Szövetségünk eszközeit (pl. sátorpavilon, asztalok, székek, molinók, egyéb kisebb eszközök 

teljesítménytúra rendezéshez kapcsolódóan) szintén térítésmentesen használhatták tagjaink. 

8./ Két tagszervezetünk részéről felmerült igény alapján térítésmentesen biztosítottuk Szövetségünk 

irodahasználatát egyesületi, szakosztályi megbeszélésekhez, elnökségi ülésekhez. 

9./ Tagszervezeteink természetjárói önköltségi áron vettek részt a XII. Nemzetközi Nagy-Milic 

Természetjáró Baráti Találkozón, a Gömör-Tornai karszt és a Rozsnyói medence, a Rákóczi 

jelvényszerző túra és KULT-túra programokon, valamint    nagyobb árkedvezménnyel a XX. Népek 

Tavasza Teljesítménytúrán és térítésmentesen a Mikulástúrán. 

10./ Valamennyi tagunk számára jelentős kedvezménnyel biztosított karácsonyi térképvásárt is 

szerveztünk. Továbbra is térítésmentesen láttuk el a tagszervezeteink természetjáróinak 

minősítésével kapcsolatos feladatokat. 

 

 

CCCC./ ./ ./ ./ Technikai munkák Technikai munkák Technikai munkák Technikai munkák     

A különféle természetjáró programok mellett 2017-ben is kiemelt figyelmet fordítottunk megyénk 

jelzett útjainak karbantartására, a terepi nyomvonalak térképi megfelelőségének biztosítására, 

útvonal áthelyezések kapcsán a szükséges eljárások lefolytatására. 

    

1./ Jelzésfestési munkák1./ Jelzésfestési munkák1./ Jelzésfestési munkák1./ Jelzésfestési munkák    

aaaa./ ./ ./ ./ B.B.B.B.----A.A.A.A.----Z. mZ. mZ. mZ. megyei turistautakegyei turistautakegyei turistautakegyei turistautak    jelzésjelzésjelzésjelzésfelújításafelújításafelújításafelújítása    a Magyar Természetjáró Szövetség a Magyar Természetjáró Szövetség a Magyar Természetjáró Szövetség a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) (MTSZ) (MTSZ) (MTSZ) által által által által 

biztosított biztosított biztosított biztosított forrásbforrásbforrásbforrásbólólólól    

Az MTSZ felhívására megyei szövetségünk, ill. négy tagszervezetünk nyújtott be 2017-ben 

pályázatot. 

A megvalósításoknak köszönhetően a Magyar Természetjáró Szövetség által is ellenőrzötten 217,8 

km jelzett turistaút újult meg tavaly megyénkben. Ezen belül a Bükkben 69,6 km, a Zempléni-

hegységben 81,5 km, Gömör-tornai karszton 36,7 km, a Csereháton 8,8 km, a Heves-borsodi 

dombságon 21,2 km. 
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A megyei szövetség és tagszervezetei megoszlást tekintve az egyes teljesítések:  

 B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség: 39,0 km, 

 Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete: 55,6 km, 

 Hegyre Fel! Természetjáró Egyesület: 63,2 km, 

 Szendrő Városi Sport Klub Természetjáró Szakosztálya: 30,2 km, 

 Vasutas Természetjáró Baráti Kör, Bánréve Egyesület: 29,8 km.  

    

b./ b./ b./ b./ AAAAz MTSZ által támogatottz MTSZ által támogatottz MTSZ által támogatottz MTSZ által támogatott    jelzésfestési munkákat megelőzően végzett jelzésfestési munkákat megelőzően végzett jelzésfestési munkákat megelőzően végzett jelzésfestési munkákat megelőzően végzett egyéb egyéb egyéb egyéb technikai feladatoktechnikai feladatoktechnikai feladatoktechnikai feladatok    

 2017. évi jelzésfestés felújítással érintett útvonalak tereptárgy nélküli - nem jelezhető - 

helyek oszlopigényeinek felmérése 

Szakmai kSzakmai kSzakmai kSzakmai közreműködők:özreműködők:özreműködők:özreműködők: Makár Richárd, Szamosi Csaba, Boronkai Tamás, Antal Ferenc, 

Zattler Szabolcs, Bernáth Marietta. 

 Az AggtelekiAz AggtelekiAz AggtelekiAz Aggteleki----karszt Bódvaszilas és Szögligetkarszt Bódvaszilas és Szögligetkarszt Bódvaszilas és Szögligetkarszt Bódvaszilas és Szögliget    térségébentérségébentérségébentérségében turistaút nyomvonal módosulások 

engedélyeztetési feladatai az OKT korábbi nyomvonal változása miatt, a szlovák 

turistaúthálózattal való egységes rendszer kialakítása érdekében, valamint a térség 

megváltozott szociális adottságai által generált helyzetre tekintettel.  

Szakmai közreműködők: Makár Richárd, Szamosi CsabaSzakmai közreműködők: Makár Richárd, Szamosi CsabaSzakmai közreműködők: Makár Richárd, Szamosi CsabaSzakmai közreműködők: Makár Richárd, Szamosi Csaba.... 

 Miskolctapolca környéki turistaMiskolctapolca környéki turistaMiskolctapolca környéki turistaMiskolctapolca környéki turista    utakutakutakutak hálózatának optimalizálása: 

 Nyomvonal módosítás a S sáv útvonalon (rövidebb úton való eljutás 

Miskolctapolcáról Kékmezőre);  

 S háromszög jelzés vezetése Kalandpark - Várhegy közötti útvonalon (korábbi Tapolca 

szabadidős úton); 

 Z sáv és S sáv fonódás megszüntetése Kisgyőr - Kékmező között, S sáv önálló 

vezetésével; 

 P sáv megszüntetése Vasgyár - Miskolctapolca között; 

 jelzés alakzat módosulás Vörös-kő - Kékmező, Vörös-kő - Miskolctapolca, Nagy-

Száraz-völgy - Komlóstető között. 

Szakmai közreműködőkSzakmai közreműködőkSzakmai közreműködőkSzakmai közreműködők    a tervezési feladatokbana tervezési feladatokbana tervezési feladatokbana tervezési feladatokban: Makár Richárd, Szamosi Csaba: Makár Richárd, Szamosi Csaba: Makár Richárd, Szamosi Csaba: Makár Richárd, Szamosi Csaba.... 

 

 Kács környékénKács környékénKács környékénKács környékén Isten-mezejei terület lekerítés miatt a dél-bükki Sárga sáv nyomvonal 

módosítása Ortás - Mária-út - Jézus-kútja - Kács belterület nyomvonalra. Ezzel egyidejűleg a 

Jézus kútjához vezető PO jelzés megszűnt. Indok: felesleges fonódások kiváltása.  

Szakmai közreműködőkSzakmai közreműködőkSzakmai közreműködőkSzakmai közreműködők    a tervezési feladatokbana tervezési feladatokbana tervezési feladatokbana tervezési feladatokban: Makár Richárd, S: Makár Richárd, S: Makár Richárd, S: Makár Richárd, Szamosi Csabazamosi Csabazamosi Csabazamosi Csaba.... 

 

2./ Turista utakkal kapcsolatos változások átvezetése a Cartographia kiadó térképein, valamint az 2./ Turista utakkal kapcsolatos változások átvezetése a Cartographia kiadó térképein, valamint az 2./ Turista utakkal kapcsolatos változások átvezetése a Cartographia kiadó térképein, valamint az 2./ Turista utakkal kapcsolatos változások átvezetése a Cartographia kiadó térképein, valamint az 

OSM rendszerében OSM rendszerében OSM rendszerében OSM rendszerében     

 Valamennyi megyei tájegységünket érintő változás átvezetésre került mind a Cartographia 

2017-ben megjelent legújabb kiadású turistatérképein (Bükk, Zempléni-hegység déli rész, 

Gömör-Tornai-karszt), ill. turistaatlaszán (Zemplén). 

 Az OSM rendszer digitális felületén szintén a valóságban ténylegesen megfestett új 

nyomvonalak szerepelnek. 

A szakmai lektorálási feladatok elvégzésébeA szakmai lektorálási feladatok elvégzésébeA szakmai lektorálási feladatok elvégzésébeA szakmai lektorálási feladatok elvégzésében közreműködtek: Makár Richárd, Szamosi Csaba.n közreműködtek: Makár Richárd, Szamosi Csaba.n közreműködtek: Makár Richárd, Szamosi Csaba.n közreműködtek: Makár Richárd, Szamosi Csaba.    
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3./3./3./3./    Megyehatárokon átvezető turistaMegyehatárokon átvezető turistaMegyehatárokon átvezető turistaMegyehatárokon átvezető turista    utak karbantartásával kapcsolatos megállapodás felülvizsgálata, utak karbantartásával kapcsolatos megállapodás felülvizsgálata, utak karbantartásával kapcsolatos megállapodás felülvizsgálata, utak karbantartásával kapcsolatos megállapodás felülvizsgálata, 

ill. megkötéseill. megkötéseill. megkötéseill. megkötése    

 A Heves Megyei Természetbarát Szövetséggel korábban kötött megállapodás felülvizsgálata, 

majd módosítása a két megye határközeli turistaútjainak jövőbeni felújítási és fenntartási 

munkáinak megosztása érdekében.  

 Nógrád megyében a megyei feladatokat ellátó Zöld Út Természetjárók Egyesületével 

megállapodás kötése a megyehatárhoz közeli turista utak felújításával kapcsolatban. 

Szakmai felülvizsgálatSzakmai felülvizsgálatSzakmai felülvizsgálatSzakmai felülvizsgálat    előkészítésében közreműködők: Garadnay Sándor, Makár Richárd, Szamosi előkészítésében közreműködők: Garadnay Sándor, Makár Richárd, Szamosi előkészítésében közreműködők: Garadnay Sándor, Makár Richárd, Szamosi előkészítésében közreműködők: Garadnay Sándor, Makár Richárd, Szamosi 

CsabaCsabaCsabaCsaba....    

    

4./ Egyéb előkészítő technikai feladatok4./ Egyéb előkészítő technikai feladatok4./ Egyéb előkészítő technikai feladatok4./ Egyéb előkészítő technikai feladatok 

 Ó-Bükk turistaút hálózat fejlesztéssel kapcsolatos megyén kívülről érkezett javaslat 

megvitatása, megyei tervekbe való illeszthetőség vizsgálata. (Témafelvetés: 2017. 

novemberi elnökségi ülésen.) 

 Hollóstető ÉK S sáv nyomvonal módosítás engedélyeztetése (az áprilisi hótörés okozta 

károkkal érintett járhatatlan rész kiiktatására), festés kivitelezés.  

Közreműködők: Makár Richárd, Szamosi Csaba, Bernáth Marietta, Gál Krisztina, Fekete Tibor.Közreműködők: Makár Richárd, Szamosi Csaba, Bernáth Marietta, Gál Krisztina, Fekete Tibor.Közreműködők: Makár Richárd, Szamosi Csaba, Bernáth Marietta, Gál Krisztina, Fekete Tibor.Közreműködők: Makár Richárd, Szamosi Csaba, Bernáth Marietta, Gál Krisztina, Fekete Tibor.    

 Szentlélek - Csókás közötti térség P és S sáv nyomvonal módosítására indítványozás az 

MVSC, Petró Zsolt részéről. A javaslattételt követően helyszíni bejárások, felmérések, 

egyeztetések, engedélyeztetési anyag előkészítése.  

Szakmai munka előkészítők: Szakmai munka előkészítők: Szakmai munka előkészítők: Szakmai munka előkészítők: Szamosi Csaba és Makár Richárd. Szamosi Csaba és Makár Richárd. Szamosi Csaba és Makár Richárd. Szamosi Csaba és Makár Richárd.     

 Bükki Hegyikerékpárosokért Egyesület részéről kapcsolatfelvétel hegyikerékpáros turista 

utak kialakítására.  

Az egyeztető megbAz egyeztető megbAz egyeztető megbAz egyeztető megbeszélésen Szövetségünk részéről részt vettek: Szamosi Csaba, Garadnay eszélésen Szövetségünk részéről részt vettek: Szamosi Csaba, Garadnay eszélésen Szövetségünk részéről részt vettek: Szamosi Csaba, Garadnay eszélésen Szövetségünk részéről részt vettek: Szamosi Csaba, Garadnay 

Sándor, Bernáth Marietta.Sándor, Bernáth Marietta.Sándor, Bernáth Marietta.Sándor, Bernáth Marietta.    

 Zempléni Rákóczi Piros útvonal bejárása, útjelző táblák állapotának ellenőrzése: Sárospatak - 

Hercegkút - Komlóska - Erdőhorváti - Regéc útvonalon.  

EllenőrzEllenőrzEllenőrzEllenőrzéséséséstttt    végezte: Szamosi Csabavégezte: Szamosi Csabavégezte: Szamosi Csabavégezte: Szamosi Csaba    

 2017-ben jelzésfestésre az MTSZ-nél megpályázott, azonban az áprilisi hótörés okozta károk 

miatt végül 2017-ben nem festhető szakaszok járhatóságának felülvizsgálata Kisgyőr- 

Bükkszentkereszt, Hollóstető - Répáshuta - Pazsag - Táskás-rét útvonalon.  

Ellenőrzést végezte: Szamosi Csaba.Ellenőrzést végezte: Szamosi Csaba.Ellenőrzést végezte: Szamosi Csaba.Ellenőrzést végezte: Szamosi Csaba.    

 2018. évi jelzésfestés előkészületi munkájaként jelzett turista utak bejárása Szentlélek - 

Bánkút között P sáv és P+, a Száraz-völgyben S+, Meteor-forrás PO és SO jelzések, Kapu-bérc 

Piros háromszög jelzés.  

Bejárásokat végezte: Makár RichárdBejárásokat végezte: Makár RichárdBejárásokat végezte: Makár RichárdBejárásokat végezte: Makár Richárd,,,,    Szamosi Csaba.Szamosi Csaba.Szamosi Csaba.Szamosi Csaba. 

 

5./ Turista utak jelzésfestés ellenőrzése B.5./ Turista utak jelzésfestés ellenőrzése B.5./ Turista utak jelzésfestés ellenőrzése B.5./ Turista utak jelzésfestés ellenőrzése B.----A.A.A.A.----Z. megyén kívüli területekenZ. megyén kívüli területekenZ. megyén kívüli területekenZ. megyén kívüli területeken    

2017. szeptember - októberben a Magyar Természetjáró Szövetség felkérésére B.-A.-Z. megyén 

kívül 2017-ben felújított jelzett turista utak ellenőrzése    terepi bejárásokkal, fotó és írásos 

jegyzőkönyv készítések dokumentációval mindösszesen 169,1 km hosszon. 
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DDDD././././    Oktatási tevékenységOktatási tevékenységOktatási tevékenységOktatási tevékenység    

A 2016. évi bronz jelvényes túravezetői tanfolyamot követően 2017-ben túravezetői tanfolyamot 

nem hirdetett meg megyei Szövetségünk.  

A természetjárással kapcsolatos ismeretek átadását a havonként megrendezésre kerülő diáktúra 

sorozatunk túráin gyakorlati úton láttuk el.  

Megyei Szövetségünk és a Miskolc Városi Diáksport Szövetséggel közösen szervezett diáktúráinkon 

2017-ben 1.826 fő vett részt.  

A turistajelzés festésbe bekapcsolódó természetjárók kompetencia fejlesztésében a Magyar 

Természetjáró Szövetség által minősített útjelző vezetőink voltak segítségre. 

 

 

EEEE././././    BizottságBizottságBizottságBizottságok és bizottságon kívülok és bizottságon kívülok és bizottságon kívülok és bizottságon kívüli mi mi mi munkacsoportokunkacsoportokunkacsoportokunkacsoportok        

Szövetségünk a törvényi előírásoknak, valamint szakmai elvárásoknak megfelelő működését a 

különböző bizottságokban, ill. azok mellett feladatcentrikusan létrejött munkacsoportokban 

önkéntesen tevékenykedő túratársak munkájának köszönheti. 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Technikai Bizottságban közreműködő túratársak 2017. 

évi tájegységi koordináló munkájáért Antal Ferencnek, Makár Richárdnak, Szamosi Csabának, Tóth 

Ferenc Attilának.  

Köszönjük Garadnay Sándor Technikai Bizottság feladatokat segítő tevékenységét, melyet a Magyar 

Természetjáró Szövetség felé a turista útjelzésekkel kapcsolatos MTSZ szakmai füzetek 

átdolgozásának módosító előterjesztéseihez nyújtott. Külön köszönjük a Heves Megyei 

Természetbarát Szövetség, valamint a nógrádi Zöld Út Természetjárók Egyesülete szervezetekkel 

megkötött megállapodások előkészítését, valamint a Magyar Természetjáró Szövetség megyei 

értekezletein való B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség rendszeres képviseletét. Köszönjük az 

MTSZ egyéb szabályzatainak módosításához megyei javaslataink összefoglalását, továbbítását. 

Köszönjük a Felügyelő Bizottsági tagok - Dallos Mária, Katona Éva, Lugosi Judit, Váradi Zsófia - 

ellenőrző tevékenységét.  

Köszönjük a természetjárók minősítésével foglalkozó Minősítési bizottság vezetését Csarnai 

Bélánénak. 

A Gazdasági Bizottság munkájának ügyintézését Bernáth Mariettának és Solczi Ágnesnek, valamint 

lelkiismeretes pénztárosi és értékcikk árusítási munkavégzését Utrata Péternének.  

Köszönjük honlapunk karbantartását Zattler Szabolcsnak; az elnökségi ülések jegyzőkönyvvezetői 

munkáját Solczi Ágnesnek. 

Köszönjük a programjaink fejezetben név szerint említett túravezetőknek a diáktúrákon nyújtott 

térítésmentes túravezetését, oktatói, nevelői munkáját. 

S végül bízunk abban, hogy körültekintő tevékenységünk és gazdálkodásunk eredményeképpen a 

Fegyelmi és Etikai Bizottságunk tagjai - Demeter László, Kovács Attila és Sütő Menyhért - továbbra is 

egyéb szövetségi munkánkat tudják majd közreműködésükkel segíteni. 
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FFFF./ ./ ./ ./ ÖsszeÖsszeÖsszeÖsszefoglalásfoglalásfoglalásfoglalás    

Szövetségünk legfőbb célkitűzése továbbra is a természetjáró tevékenység népszerűsítése, melynek 

során legfontosabb közhasznú tevékenységeink az egészségmegőrzés, oktatás-nevelés, 

ismeretterjesztés, képességfejlesztés, természet- és környezetvédelem, valamint sport, a 

munkaviszonyban és polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység 

kivételével. 

Szervezetünk tagegyesületeinek, szakosztályainak száma 2017. év végén 21 szervezet, 1.413 fő 

természetjáróval. 

A kapott támogatásokat a pályázati céloknak megfelelően használtuk fel és számoltuk el. A kitűzött 

célok megvalósítása érdekében végzett tevékenységünk az egész társadalom javára szolgált. 

 

 

II.II.II.II. A SZÖVETSÉG 201A SZÖVETSÉG 201A SZÖVETSÉG 201A SZÖVETSÉG 2017777....    ÉVI GAZDÁLKODÁSAÉVI GAZDÁLKODÁSAÉVI GAZDÁLKODÁSAÉVI GAZDÁLKODÁSA    

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség kettős könyvvitelt vezető szervezetként 2017. évben 

gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú 

egyszerűsített éves beszámolót állított össze.  

 

A./ MérlegA./ MérlegA./ MérlegA./ Mérleg    

A mérleg főösszege 15.15.15.15.171171171171    ezer Ftezer Ftezer Ftezer Ft. A részletes kimutatást „A kettős könyvvitelt vezető egyéb 

szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete” elnevezésű Pk-342 jelű 

nyomtatvány tartalmazza. 

Befektetett eszközeink értékeBefektetett eszközeink értékeBefektetett eszközeink értékeBefektetett eszközeink értéke a 2017. év előtt beszerzett tárgyi eszközök, immateriális javak 

elszámolt értékcsökkenési leírásának köszönhetően 11110000....914914914914    eeeezer zer zer zer FtFtFtFt----rólrólrólról 9999....777777774444    ezer Ftezer Ftezer Ftezer Ft----ra ra ra ra csökkentcsökkentcsökkentcsökkent. 

Értékcsökkenési leírást számoltunk el a 3527 Miskolc, Selyemrét u. 30. fsz. 2. ingatlanunk, az 

ómassai, hollóházi kulcsosházaink, továbbá az ÉMOP pályázathoz kapcsolódóan beszerzett 

kerékpáros műszaki elsősegélycsomagok és immateriális javak (Kéktúra honlap- és szoftver-

fejlesztés) befektetett eszközökhöz kapcsolódóan.  

Forgóeszközeink állományaForgóeszközeink állományaForgóeszközeink állományaForgóeszközeink állománya a 2016. évi záró 4.7184.7184.7184.718    eeeezer zer zer zer FtFtFtFt----rólrólrólról a 2017. év mérleg fordulónapra 5.3975.3975.3975.397    

ezer ezer ezer ezer FtFtFtFt----rararara    nőttnőttnőttnőtt    (Készletérték: 5 ezer Ft; Pénzeszközök: 5.392 ezer Ft).  

A készletérték (térképek, kalauzok, túramozgalom jelvények, kitűző gyártáshoz használt 

fémalapanyag) 2016. évi záró 55 ezer Ft-ról 2017. év mérleg fordulónapra 5 ezer Ft-ra csökkent. 

A követelések értéke 2016. évi záró 39 ezer Ft-ról 2017. év mérleg fordulónapra 0 ezer Ft-ra 

csökkent. 

A forgóeszközök növekedésére kizárólag a Pénzeszközök állományának növekedése volt hatással. 

A Pénzeszközök Pénzeszközök Pénzeszközök Pénzeszközök értéke értéke értéke értéke 4.4.4.4.624624624624    ezer Ftezer Ftezer Ftezer Ft----ról ról ról ról 5555....392392392392    ezer Ftezer Ftezer Ftezer Ft----ra ra ra ra nőtt.nőtt.nőtt.nőtt.        

EszközEszközEszközEszközeink összes értéke eink összes értéke eink összes értéke eink összes értéke fentiek alapján fentiek alapján fentiek alapján fentiek alapján 15.63215.63215.63215.632    eeeezer Ftzer Ftzer Ftzer Ft----ról ról ról ról 15151515....171171171171    eeeezer zer zer zer FtFtFtFt----ra ra ra ra változottváltozottváltozottváltozott. . . .     

 

A mérleg forrásoldalának tételei közül a Saját tőke Saját tőke Saját tőke Saját tőke a 201a 201a 201a 2016666. évi záró . évi záró . évi záró . évi záró 11.54011.54011.54011.540    eeeezer Ftzer Ftzer Ftzer Ft----ról ról ról ról a a a a 2012012012017777. évi . évi . évi . évi 

mérleg forduló napra 1mérleg forduló napra 1mérleg forduló napra 1mérleg forduló napra 12222....078078078078    eeeezer zer zer zer FtFtFtFt----rararara nőtt.  

Rövid lejáratú kRövid lejáratú kRövid lejáratú kRövid lejáratú kötelezettötelezettötelezettötelezettségünk ségünk ségünk ségünk 69696969    eeeezer zer zer zer FtFtFtFt----os os os os 2012012012016666. évi . évi . évi . évi mérleg fordulónapi záró értékmérleg fordulónapi záró értékmérleg fordulónapi záró értékmérleg fordulónapi záró értékeeee    40404040    ezer Ftezer Ftezer Ftezer Ft----ra ra ra ra 

csökkentcsökkentcsökkentcsökkent    2012012012017777. december 31. december 31. december 31. december 31----rererere.... A 40 ezer Ft kötelezettség a december havi pénztárosi munkabér és 

hozzá kapcsolódó adó és járulékfizetési kötelezettség, december havi egyszerűsített foglalkoztatás 
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közterhe, valamint három decemberi teljesítésű, azonban januári fizetési kötelezettségű szállítói 

számla és a FŐGÁZ Zrt., ELMÜ-ÉMÁSZ Zrt. szállítóknál 2018. 12.31-én fennálló túlfizetés 

egyenlegeként adódik.  

A mérleg forrásoldalának PasszíPasszíPasszíPasszív időbeli elhatárolásakéntv időbeli elhatárolásakéntv időbeli elhatárolásakéntv időbeli elhatárolásaként megjelenő 3333.0.0.0.055553333    ezer Ft az ÉMOP pályázatezer Ft az ÉMOP pályázatezer Ft az ÉMOP pályázatezer Ft az ÉMOP pályázat 

2015-ben és 2016-ban kapott támogatásának azon részösszege, melyet a projekttel összefüggésben azon részösszege, melyet a projekttel összefüggésben azon részösszege, melyet a projekttel összefüggésben azon részösszege, melyet a projekttel összefüggésben 

beszerzett immateriális javakbeszerzett immateriális javakbeszerzett immateriális javakbeszerzett immateriális javak (honlap és szoftverfejlesztés), ill. tárgyi eszköz beszerzéstárgyi eszköz beszerzéstárgyi eszköz beszerzéstárgyi eszköz beszerzés (kerékpáros 

műszaki elsősegélycsomagok) jövőbelijövőbelijövőbelijövőbeli    értékcsökkenési leírásainak elszámolásához tartalékolnunk értékcsökkenési leírásainak elszámolásához tartalékolnunk értékcsökkenési leírásainak elszámolásához tartalékolnunk értékcsökkenési leírásainak elszámolásához tartalékolnunk 

kkkkellellellell. . . .     

    

    

B./ EredménykimutatásB./ EredménykimutatásB./ EredménykimutatásB./ Eredménykimutatás    

A mellékelt Pk-342 jelű nyomtatvány tartalmazza a 2017. évi gazdálkodás eredménykimutatását, 

mely alapján AlaptevékenyséAlaptevékenyséAlaptevékenyséAlaptevékenységüngüngüngünk k k k nettó árnettó árnettó árnettó árbevételebevételebevételebevétele    3.174 ezer Ft-ról    3333....777711114444    ezer Forintra ezer Forintra ezer Forintra ezer Forintra nőttnőttnőttnőtt    2012012012016666....    

évhez képestévhez képestévhez képestévhez képest....        

Alaptevékenységünk egyéb bevételeiAlaptevékenységünk egyéb bevételeiAlaptevékenységünk egyéb bevételeiAlaptevékenységünk egyéb bevételei 10.510 ezer Ft-ról 1.7581.7581.7581.758    ezer Ftezer Ftezer Ftezer Ft----ra ra ra ra csökkentecsökkentecsökkentecsökkentekkkk, melynek 

legfőbb oka a kapott támogatások, azon belül az ÉMOP pályázat 2017. évre eső összegének 

csökkenése 2016-hoz képest. (Támogatás bevételként csak az ÉMOP pályázat révén beszerzett 

immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásával egyenértékű részösszeg vonható be 

a 2016. évi passzív időbeli elhatárolások záró értékéből.) 

Alaptevékenységünk pénzügyi műveleteinek bevételeiAlaptevékenységünk pénzügyi műveleteinek bevételeiAlaptevékenységünk pénzügyi műveleteinek bevételeiAlaptevékenységünk pénzügyi műveleteinek bevételei 6 ezer Ft-ról 1111    ezer Ftezer Ftezer Ftezer Ft----ra csökkentra csökkentra csökkentra csökkentekekekek, melynek 

oka a betéti kamatlábak csökkenése. 

Így öÍgy öÍgy öÍgy összes bevételünk 201sszes bevételünk 201sszes bevételünk 201sszes bevételünk 2017777----bbbbeeeen n n n 5.4735.4735.4735.473    eeeezer zer zer zer Ft voltFt voltFt voltFt volt, mely , mely , mely , mely 8888....217217217217    ezer Ftezer Ftezer Ftezer Ft----tal tal tal tal kevesebbkevesebbkevesebbkevesebb    2012012012016666. évhez . évhez . évhez . évhez 

képest.képest.képest.képest. Vállalkozói tevékenységet 2017-ben sem folytattunk.    

 

Az alaptevékenységünk összes ráfordításaalaptevékenységünk összes ráfordításaalaptevékenységünk összes ráfordításaalaptevékenységünk összes ráfordítása 4.9354.9354.9354.935    ezer Ft voltezer Ft voltezer Ft voltezer Ft volt, mely, mely, mely, mely 2016. évhez képest 5.564 ezer Ft-

tal kevesebb. Ennek legfőbb oka az ÉMOP pályázat beszerzései lezárultak, a projekt a fenntartási 

fázisába került. Így kiadásként csak az értékcsökkenési leírás alá vont befektetett eszközök 

értékcsökkenési leírási összegei jelentkeznek. 

Adózás előtti eredményünk Adózás előtti eredményünk Adózás előtti eredményünk Adózás előtti eredményünk 538538538538    eeeezer zer zer zer FFFFt lettt lettt lettt lett a beszámolási időszakban, mely vállalkozási tevékenység 

nem lévén kizárólag az alaptevékenységünk eredményét jelenti, így társasági adófizetési 

kötelezettség sem keletkezett.  

Mindezek alapján Mindezek alapján Mindezek alapján Mindezek alapján 2012012012017777. évi gazdálkodásunkat . évi gazdálkodásunkat . évi gazdálkodásunkat . évi gazdálkodásunkat 538538538538    eeeezer zer zer zer Ft Ft Ft Ft eredménnyeleredménnyeleredménnyeleredménnyel    zártuk.zártuk.zártuk.zártuk. 

 

A 2017. évi tervezett adatokhoz képest ténylegesen realizált bevételeket és az ezekkel szemben 

felmerült ráfordítások részletes bemutatását külön táblázat tartalmazza bevétel nemenként, 

valamint költséghelyenként. 
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C./ C./ C./ C./ Közhasznúsági mellékletKözhasznúsági mellékletKözhasznúsági mellékletKözhasznúsági melléklet    

A mellékelt Pk-342 nyomtatvány tartalmazza közhasznúsági mellékletünket, melyben bemutatásra 

kerülnek közhasznú tevékenységeink, az egyes programokban részt vettek száma, valamint főbb 

eredményeink. 

Közhasznú tevékenységünk érdekében meglévő vagyont nem használtunk fel, cél szerinti juttatást 

nem biztosítottunk, továbbá vezető tisztségviselőink sem részesültek juttatásban. 

Közhasznú jogállásunk vizsgálatához az erőforrás ellátottság és társadalmi támogatottság mutatói 

szintén meghatározásra és bemutatásra kerültek. 2017. évi gazdálkodásunk alapján a kapott 

mutatók értékei szerint a közhasznú minősítés feltételeinek Szövetségünk megfelelt.  

    

    

D./ Kiegészítő mellékletD./ Kiegészítő mellékletD./ Kiegészítő mellékletD./ Kiegészítő melléklet    

A Pk-342 nyomtatvány kiegészítő mellékletében kerülnek részletes bemutatásra a 2017. évi kapott 

támogatások, azok jogcímenként részletezett felhasználásai, valamint rövid szöveges ismertetéseik. 

Miskolc Mjv. Önkormányzatának Sport Mecénás Alapjából 100 ezer Ft támogatást kaptunk a 

„Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró Mikulással” program megrendezéséhez, melyet 

kiegészítettünk az SZJA 1% felajánlásokból kapott támogatások egy részével. Az SZJA 1 % másik 

részét működési kiadásainkra fordítottuk. 

Működési kiadásainak fedezésére 316 ezer Ft támogatást kaptunk a Magyar Természetjáró 

Szövetségtől.  

Az LVII. Kelet-magyarországi Természetbarát Vezetők Találkozójának megrendezéséhez 150 ezer Ft 

támogatást kaptunk a Magyar Természetjáró Szövetségtől. 

Az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0160 pályázattal összefüggésben 970 ezer Ft támogatást könyvelhettünk 

el 2017-ben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, ill. Magyar Természetjáró Szövetség támogatásának 

köszönhetően, mely a korábbi év passzív időbeli elhatárolásából származik. 

 

A kapott és tárgyévben felhasznált támogatásokat a pályázati céloknak megfelelően használtuk fel 

és számoltuk el. A kitűzött célok megvalósítása érdekében végzett tevékenységünk az egész 

társadalom javára szolgált. 

    

    

Miskolc, 2018. május 08. 

Makár Richárd 
Elnök 

 
Záradék: 

E közhasznúsági jelentést a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség közgyűlése 2018. május 25-i 

ülésén elfogadta. 

 

Makár Richárd 
Elnök 


